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2.2.15. Accidentes  profesionais con baixa en xornada de traballo 2002-03
2.2.16. Accidentes en xornada de traballo con baixa 2002-03: Actividades económicas con maior sinistralidade
2.2.17. Accidentes de traballo con baixa e índices de incidencia nas CC.AA. 2003 
2.2.18. Estructura global da negociación colectiva galega 2002-03
2.2.19. Convenios colectivos e revisións salariais negociados con efectos para 2002-03
2.2.20. Traballadores e empresas afectados por convenios colectivos e revisión salariais de grupo de empresas, 

empresas ou ámbitos inferiores á empresa, e de sector negociados con efectos para 2003
2.2.21. Xornada media efectiva por traballador 2002-03 nas CC.AA.: distribución segundo sector de actividade
2.2.22. Xornada media pactada na negociación colectiva 2002-03
2.2.23. Expedientes de regulación de emprego nas CC.AA. 2002-03: expedientes autorizados e traballadores afectados
2.2.24. Repercusión das folgas 2002-03: traballadores participantes e xornadas non traballadas
2.2.25. Actividade desenvovida polos órganos autónomos de solución de conflictos colectivos 2003
2.2.26. Resultado das conciliacións-mediacións colectivas ante os órganos autónomos de solución estraxudicial de 

conflictos 2002-03
2.2.27. Custos laborais en Galicia e España 2002-03: distribución segundo sectores económicos e compoñentes do custo
2.2.28. Tempo de traballo segundo traballador e mes en Galicia e España 2002-03: distribución segundo tipo de xornada 

e sectores de actividade

2.3.1. Número de plans de formación e financiamento 2002-03: distribución segundo tipo de plan e fases de tramitación
2.3.2. Formación ocupacional 2002-03: cursos, presupostos e alumnos
2.3.3. Plan FIP 2002-03: programación provincial e pluriprovincial
2.3.4. Plan FIP 2002-03: distribución sectorial
2.3.5. Cursos con compromiso de contratación 2002-03
2.3.6. Cursos con compromiso de contratación 2002-03: distribución sectorial
2.3.7. Programación con medios propios  2002-03
2.3.8. Programación con medios propios 2002-03: distribución sectorial



2.3.9. Programas de cooperación con entidades locais e con outras administracións 2002-03
2.3.10. Escolas-obradoiro, casas de oficios, obradoiros de emprego  e unidades de promoción e desenvolvemento 2002-03
2.3.11. Especialidades máis impartidas nas escolas obradoiro, casas de oficios e obradoiros de emprego 2003
2.3.12. Execución do "Programa Labora: Xuventude con experiencia" 2003

2.4.1. Traballadores da economía social en alta laboral na Seguridad Social 2003  en Galicia e España
2.4.2. Sociedades cooperativas existentes nas CC.AA. 2002-03: número e traballadores
2.4.3. Sociedades cooperativas constituídas nas CC.AA. 2002-03: número e socios iniciais
2.4.4. Sociedades cooperativas constituídas en Galicia 2002-03: distribución segundo clase
2.4.5. Sociedades laborais existentes nas CC.AA. 2002-03: número e traballadores
2.4.6. Sociedades laborais rexistradas nas CC.AA. 2002-03: número e socios iniciais
2.4.7. Sociedades laborais rexistradas 2002-03: distribución sectorial
2.4.8. Actuacións para o desenvolvemento da economía social e do autoemprego 2002-03

2.5.1. Empresas  existentes nas CC.AA. 2002-03 
2.5.2. Ramas de actividades empresariais máis importantes 2002-03 
2.5.3. Empresas existentes en Galicia e España 2003: distribución segundo tamaño das empresas 
2.5.4. Empresas existentes a 1/1/2002: distribución segundo ramas de actividade 
2.5.5. Sociedades que suspenderon pagamentos nas CC.AA. 2002-03: distribución segundo a súa forma xurídica
2.5.6. Quebras de sociedades nas CC.AA. 2002-03: distribución segundo a súa forma xurídica 
2.5.7. Disolucións de sociedades nas CC.AA. 2002-03: distribución segundo a súa forma xurídica
2.5.8. Trazos de competitividade das empresas galegas 2002
2.5.9. Certificación da calidade das empresas galegas 2002: distribución segundo localización e tamaño das empresas
2.5.10. Certificación de calidade das empresas galegas 2002: distribución segundo sector
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3. s e c t o r e sp r o ductivos

3.1.1. Traballadores afiliados en alta laboral na Seguridade Social 2003: distribución segundo ramas de actividade

3.2.1. Evolución da actividade no sector primario 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.2.2. Evolución do investimento e do financiamento no sector primario 2001-02
3.2.3. Complexo agroalimentario galego 2001: Estructura industrial
3.2.4. Presupostos da Consellería de Agricultura 2002-03: distribución económica
3.2.5. Presupostos consolidados da Consellería de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural 2002-03: 

distribución dos créditos por programas
3.2.6. Macromagnitudes agrarias 2001: consumos intermedios
3.2.7. Consumo agrícola de fertilizantes nas CC.AA. 2002-03
3.2.8. Inscricións de máquinas agrícola novas en Galicia e España 2002-03
3.2.9. Índices de prezos percibidos polos agricultores 2002-03: medias anuais españolas
3.2.10. Índices de prezos pagados polos agricultores 2002-03
3.2.11. Axudas ás explotacións agrarias 2001-02
3.2.12. Apoio á industria agroalimentaria 2002: distribución segundo tipo de industria
3.2.13. Fomento asociativo 2002: liñas de axuda
3.2.14. Complexo agro-gandeiro 2002: actividades que comprende o grupo
3.2.15. Complexo agro-gandeiro 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.2.16. Evolución da actividade no complexo agro-gandeiro 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.2.17. Evolución do investimento e do financiamento no complexo agro-gandeiro 2001-02
3.2.18. Complexo agro-gandeiro 2001-02: estudio económico-financeiro
3.2.19. Macromagnitudes do subsector agrícola 2002
3.2.20. Produccións agrícolas 2002: superficie e produccións
3.2.21. Productos galegos con indicativo de calidade 2002 
3.2.22. Macromagnitudes do subsector gandeiro 2002
3.2.23. Explotacións de bovino do Rexistro de Gando Bovino 2003
3.2.24. Explotación do Rexistro de Gando Bovino 2003 con alomenos unha vaca: distribución segundo tipoloxía e estrato
3.2.25. Producción de leite 2002
3.2.26. Cotas lácteas nas CC.AA no período 2002-03: distribución segundo estratos
3.2.27. Transferencias de cota 1998/99 - 2001/02
3.2.28. Cesións temporais de cota de leite 1998/99 - 2001/02
3.2.29. Abandonos de cota de leite 1998/99 - 2002/03
3.2.30. Prezos medios do leite en Galicia 2002-03: distribución segundo estratos
3.2.31. Número de reses sacrificadas e producción de carne 2001-02
3.2.32. Presupostos consolidados da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos 2002-03: distribución dos créditos por 

programas
3.2.33. Macromagnitudes do sector pesqueiro en Galicia 2001-02. Datos económicos
3.2.34. Macromagnitudes do sector pesqueiro en Galicia 2002. Orixe das compras
3.2.35. Macromagnitudes do sector pesqueiro en Galicia 2002. Destino das vendas
3.2.36. Actividade pesqueira e marisqueira en Galicia 2002-03: distribución segundo provincia e grandes grupos de especies
3.2.37. Actividade pesqueira e marisqueira en Galicia 2002-03:  distribución segundo zona ecoxeográfica
3.2.38. Actividade pesqueira e marisqueira nas lonxas máis importantes 2002-03: días de descarga, producción e 

ingresos xerados pola súa primeria venda nas lonxas máis importantes



3.2.39. Complexo mar-industria 2002: actividades que comprende o grupo
3.2.40. Complexo mar-industria 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.2.41. Evolución da actividade no complexo mar-industria 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.2.42. Evolución do investimento e do financiamento no complexo mar-industria 2001-02
3.2.43. Complexo mar-industria 2001-02: estudio económico-financeiro
3.2.44. Producción de madeira e leña 2002: distribución segundo especies
3.2.45. Producción de madeira 2002: distribución segundo destino industrial
3.2.46. Producción de leña 2002: distribución segundo grupos de especies
3.2.47. Prezos do subsector forestal 2001-02
3.2.48. Complexo silvicultura-madeira 2001: actividades que comprende o grupo
3.2.49. Complexo silvicultura-madeira 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.2.50. Evolución da actividade no complexo silvicultura-madeira 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.2.51. Evolución do investimento e do financiamento no complexo silvicultura-madeira 2001-02
3.2.52. Complexo silvicultura-madeira 2001-02: estudio económico-financeiro

3.3.1. Principais  variables económicas da industria nas CC.AA. 2002
3.3.2. Principais  variables económicas da industria galega 2001-02: distribución segundo ramas de actividade 
3.3.3 Evolución da actividade no sector industrial 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.3.4. Evolución do investimento e do financiamento no sector industrial 2001-02
3.3.5. Balance de enerxía eléctrica nas CC.AA. 2003
3.3.6. Plantas de coxeración en funcionamento 2003
3.3.7. Continuidade do suminsitro eléctrico nas CC.AA 2003: (Tempo de interrupción equivalente á producción instalada)
3.3.8. Enerxías renovables en Galicia 2002-03: potencia instalada
3.3.9. Consumo de productos petrolíferos 2002-03
3.3.10. Complexo electricidade, enerxía e auga 2002: actividades que comprende o grupo
3.3.11. Complexo electricidade, enerxía e auga 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.3.12. Evolución da actividade no complexo electricidade, enerxía e auga 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.3.13. Evolución do investimento e do financiamento no complexo electricidade, enerxía e auga 2001-02
3.3.14. Complexo electricidade, enerxía e auga 2000-01: estudio económico-financeiro
3.3.15. Sector de bens intermedios 2002: actividades que comprende o grupo
3.3.16. Sector de bens intermedios 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.3.17. Evolución da actividade no sector de bens intermedios 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.3.18. Evolución do investimento e do financiamento no sector de bens intermedios 2001-02
3.3.19. Sector de bens intermedios 2001-02: estudio económico-financeiro
3.3.20. Sector de bens de equipamento 2002: actividades que comprende o grupo
3.3.21. Sector de bens de equipamento 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.3.22. Evolución da actividade no sector de bens de equipamento 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.3.23. Evolución do investimento e do financiamento no sector de bens de equipamento 2001-02
3.3.24. Sector de bens de equipamento 2001-02: estudio económico-financeiro
3.3.25. Complexo da automoción 2002: actividades que comprende o grupo
3.3.26. Complexo da automoción 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.3.27. Evolución da actividade no complexo da automoción 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.3.28. Evolución do investimento e do financiamento no complexo da automoción 2001-02
3.3.29. Complexo da automoción 2001-02: estudio económico-financeiro 
3.3.30. Construcción naval 2002-03
3.3.31. Sector naval 2002: actividades que comprende o grupo
3.3.32. Sector naval 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.3.33. Evolución da actividade no sector naval 2001-02:  ingresos, custos e resultados
3.3.34. Evolución do investimento e do financiamento no sector naval 2001-02
3.3.35. Sector naval 2001-02: estudio económico-financeiro
3.3.36. Sector de bens de consumo 2002: actividades que comprende o grupo
3.3.37. Sector de bens de consumo 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.3.38. Evolución da actividade no sector de bens de consumo 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.3.39. Evolución do investimento e do financiamento no sector de bens de consumo 2001-02
3.3.40. Sector de bens de consumo 2001-02: estudio económico-financeiro
3.3.41. Complexo téxtil e da confección 2002: actividades que comprende o grupo
3.3.42. Complexo téxtil e da confección 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.3.43. Evolución da actividade no complexo téxtil e da confección 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.3.44. Evolución do investimento e do financiamento no complexo téxtil e da confección 2001-02
3.3.45. Complexo téxtil e da confección 2001-02: estudio económico-financeiro

3.4.1. Licitación pública de tódalas Administracións 2002-03
3.4.2. Licitación pública de tódalas Administracións nas CC.AA. 2003: distribución segundo tipo de obra
3.4.3. Licitación pública de tódalas Administracións 2002-03: distribución segundo tipo de obra
3.4.4. Licitación pública das Administracións autonómicas 2003: distribución segundo tipo de obra
3.4.5. Consumo de cemento nas CC.AA. 2002-03
3.4.6. Construcción de vivendas en Galicia e España 2002-03
3.4.7. Edificación e vivendas en Galicia e España 2002-03: datos xerais
3.4.8. Visados de dirección de obra en Galicia e España 2002-03: obra nova
3.4.9. Visados de dirección de obras en Galicia e España 2002-03:obras de ampliación e reforma ou restauración
3.4.10. Certificacións de fin de obra en Galicia e España 2002-03
3.4.11. Prezos medios do m2 das vivendas nas CC.AA. 2002-03
3.4.12. Sector construcción e obras públicas 2002: actividades que comprende o grupo
3.4.13. Evolución da actividade no sector construcción e obras públicas 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.4.14. Evolución do investimento e do financiamento no sector construcción e obras públicas 2001-02
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3.5.1. Empresas maioristas nas CC.AA. 2002-03 : distribución segundo subsectores 
3.5.2. Comercio interior 2002-03: Índice de vendas polo miúdo
3.5.3. Empresas minoristas nas CC.AA. 2002-03 : distribución segundo subsectores 
3.5.4. Hoteis, hostais, pensións e fondas 2003: número, habitacións e prazas ofertadas
3.5.5. Graos de ocupación e estadía media en establecementos hoteleiros 2001-03
3.5.6. Campamentos de turismo 2003: número de establecementos e prazas ofertadas
3.5.7. Restaurantes e cafeterías 2003: número de establecementos e prazas
3.5.8. Establecementos de turismo rural 2002-03: habitacións e prazas ofertadas 
3.5.9. Paradores 2002-03: número, habitacións e prazas ofertadas
3.5.10 Grao de ocupación e estadía media en establecementos de turismo rural 2002-03 
3.5.11. Investimentos de Turgalicia 2002-03
3.5.12. Viaxeiros e pernoctacións en establecementos de turismo rural 2002-03 
3.5.13. Complexo turismo-ocio 2002: actividades que comprende o grupo
3.5.14. Complexo turismo-ocio 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.5.15. Evolución da actividade no complexo turismo-ocio 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.5.16. Evolución do investimento e do financiamento no complexo turismo-ocio 2001-02
3.5.17. Complexo turismo-ocio 2001-02: estudio económico-financeiro
3.5.18. Correspondencia postal nacida e distribuída e investimentos de Correos e Telégrafos 2002-03
3.5.19. Sector das comunicacións 2002: actividades que comprende o grupo
3.5.20. Sector das comunicacións 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.5.21. Evolución da actividade no sector das comunicacións 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.5.22. Evolución do investimento e do financiamento no sector das comunicacións 2001-02
3.5.23. Sector das comunicacións 2001-02: estudio económico-financeiro 
3.5.24. Vendas de combustibles líquidos 2002-03
3.5.25. Matriculacións de vehículos en Galicia 2002-03
3.5.26. Transporte urbano: viaxeiros transportados en autobús nas CC.AA. 2002-03
3.5.27. Transporte interior por estrada 2002-03: mercadorías cargadas e descargadas nas CC.AA
3.5.28. Tráfico ferroviario de viaxeiros e mercadorías 2002-03
3.5.29. Tráfico de pasaxeiros nos portos de interese xeral 2002-03
3.5.30. Tráfico total nos portos de interese xeral 2002-03
3.5.31. Tráfico de mercadorías nos portos de interese xeral 2002-03
3.5.32. Movemento de mercadorías descargadas e cargadas 2003
3.5.33. Tráfico aéreo 2002-03: operacións 
3.5.34. Tráfico aéreo 2002-03: pasaxeiros 
3.5.35. Tráfico áereo 2002-03: mercadorías 
3.5.36. Sector dos transportes e servicios asociados 2002: actividades que comprende o grupo 
3.5.37. Sector dos transportes e servicios asociados 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.5.38. Evolución da actividade no sector dos transportes e servicios asociados 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.5.39. Evolución do investimento e do financiamento no sector dos transportes e servicios asociados 2001-02
3.5.40. Sector dos transportes e servicios asociados 2001-02: estudio económico-financeiro
3.5.41. Sector dos servizos a empresas 2002: actividades que comprende o grupo
3.5.42. Sector dos servizos a empresas 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.5.43. Evolución da actividade no sector dos servizos a empresas 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.5.44. Evolución do investimento e do financiamento no sector dos servizos a empresas 2001-02
3.5.45. Sector dos servizos a empresas 2001-02: estudio económico-financeiro
3.5.46. Oficinas das entidades de depósito 2002-03
3.5.47. Balances resumidos da banca galega  2002-03
3.5.48. Balances de situación e Contas de perdas e ganancias do grupo Caixanova  e de Caixa Galicia a 31 de decembro

de 2002 e 2003
3.5.49. Oficinas, persoal e caixeiros automáticos das caixas de aforros 2002-03
3.5.50. Crédito a Administracións Públicas e outros sectores residentes 2002-03 
3.5.51. Crédito a Administracións Públicas e outros sectores residentes 2002-03 : distribución segundo entidade
3.5.52. Depósitos de Administracións Públicas e outros sectores residentes nas entidades de depósito 2002-03 
3.5.53. Depósitos de  Administracións Públicas e outros sectores residentes nas entidades de depósito 2002-03 : 

distribución segundo entidade
3.5.54. Actividade investidora de XesGalicia 2003
3.5.55. Resultados das sociedades de garantía recíproca a 31 de decembro de 2003
3.5.56. Risco vivo das sociedades de garantía recíproca 2002-03: distribución segundo sectores 
3.5.57. Empresas galegas en bolsa 2002-03
3.5.58. Educación 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB
3.5.59. Evolución da actividade na educación 2001-02: ingresos, custos e resultados
3.5.60. Evolución do investimento e do financiamento na educación 2001-02
3.5.61. Educación 2001-02: estudio económico-financeiro
3.5.62. Servizos relacionados coa saúde 2002: actividades que comprende o grupo
3.5.63. Sector dos servizos relacionados coa saúde 2001-02: principais núcleos de localización en base á xeración do VEB:
3.5.64. Evolución da actividade no sector dos servizos relacionados coa saúde 2001-02:                                              

ingresos, custos e resultados
3.5.65. Evolución do investimento e do financiamento no sector dos servizos relacionados coa saúde 2001-02
3.5.66. Servizos relacionados coa saúde 2001-02: estudio económico-financeiro
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4. s e c t o rp ú b l i c oeb e n e s t a rs o c i a l

4.1.1. Ámbito dos Presupostos Xerais da C.A. de Galicia 2003
4.1.2. Capacidade de autofinanciamento de Galicia 2002-03
4.1.3. Fondo de Compensación Interterritorial nas CC.AA. 2003
4.1.4. Presuposto de ingresos e gastos da Administración Xeral da C.A. 2002-03: distribución económica
4.1.5. Presuposto de ingresos e gastos dos Organismos Autónomos administrativos 2003
4.1.6. Presuposto de ingresos e gastos dos Organismos Autónomos comerciais, industriais, financeiros e análogos 2003
4.1.7. Presuposto consolidado de gastos da C.A. 2002-03: distribución funcional
4.1.8. Transferencias correntes, investimentos reais e transferencias de capital da C.A. 2003: distribución orgánica
4.1.9. Actuacións previstas dos investimentos reais 2003: Administración Xeral
4.1.10. Actuacións previstas das transferencias de capital 2003: Administración xeral
4.1.11. Actuacións previstas das transferencias correntes 2003: Administración Xeral
4.1.12. Transferencias de capital e correntes da C.A. 2003: distribución segundo clave de financiamento
4.1.13. Presupostos das sociedades públicas 2002-03: sociedades mercantís e entes públicos
4.1.14. Programas mais relevantes nos presupostos das Sociedades Públicas 2003
4.1.15. Débeda das CC.AA. 2002-03 : valores absolutos e ratios débeda / habitante e débeda / PIB
4.1.16. Presupostos consolidados das Entidades locais en Galicia e España 2002: Gastos

4.2.1. Obrigas contraídas polas Entidades Xestoras e Tesorería General de la Seguridad Social en Galicia 2002: 
transferencias correntes a familias e institucións sen fins de lucro

4.2.2. Obrigas contraídas polas Entidades Xestoras e Tesorería General de la Seguridad Social en A Coruña 2003: 
transferencias correntes a familias e institucións sen fins de lucro

4.2.3. Obrigas contraídas polas Entidades Xestoras e Tesorería General de la Seguridad Social en Lugo 2003: 
transferencias correntes a familias e institucións sen fins de lucro

4.2.4. Obrigas contraídas polas Entidades Xestoras e Tesorería General de la Seguridad Social en Ourense 2003: 
transferencias correntes a familias e institucións sen fins de lucro

4.2.5. Obrigas contraídas polas Entidades Xestoras e Tesorería General de la Seguridad Social en Pontevedra 2003: 
transferencias correntes a familias e institucións sen fins de lucro

4.2.6. Presuposto consolidado das Consellerías de Sanidade, Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude, e 
Asuntos Sociais 2002-03: distribución económica

4.2.7. Presuposto consolidado da Consellería de Sanidade 2002-03: distribución dos créditos por programas
4.2.8. Presuposto consolidado da Consellería de Familia e Promoción do Emprego, Muller e Xuventude 2002-03: 

distribución dos créditos por programas
4.2.9. Presuposto consolidado da Consellería de Asuntos Sociais 2002-03

4.3.1. Beneficiarios das prestacións sociais e económicas da LISMI e das pensións asistenciais nas CC.AA. 2002-03
4.3.2. Beneficiarios das prestacións por desemprego 2002-03
4.3.3. Risga e Axudas de Emerxencia Social 2003: beneficiarios e pagos
4.3.4. Resolución das solicitudes presentadas á Risga e ás AES 2002-03
4.3.5. Risga e Axudas de Emerxencia Social 2002-03: solicitudes rexistradas nas delegacións provinciais

4.4.1. Producción de bens públicos de carácter social 2002-03
4.4.2. Proxecto de investimentos do Programa de Protección e Promoción da Saúde 2002-03
4.4.3. Enfermidades de declaración obrigatoria  2002-03
4.4.4. GRD  máis frecuentes nos hospitais do Sergas  2002-03
4.4.5. Accidentes de tráfico con víctimas mortais nas CC.AA. 2002-03
4.4.6. Camas instaladas e funcionantes nos hospitais do Sergas 2002-03
4.4.7. Camas instaladas e funcionantes nos hospitais concertados do Sergas 2002-03 
4.4.8. Doazóns e transplantes de órganos e tecidos 2002-03
4.4.9. Custo da prestación farmacéutica 2002-03
4.4.10. Custo da prestación farmacéutica en atención primaria 2002-03
4.4.11. Custo da prestación farmacéutica en atención especializada 2002-03
4.4.12. Tipos de acollementos 2003
4.4.13. Datos de adopcións nacionais 2003
4.4.14. Expedientes tramitados de adopcións internacionais 2003: distribución segundo país de orixe
4.4.15. Menores de orixe estranxeira asignados ás familias no ano 2003: distribución segundo país de orixe

4.5.1. Presupostos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 2002-03
4.5.2. Nivel de instrucción da poboación nas CC.AA., UE (15) e UE (25) 2000-02
4.5.3. Centros, profesorado e alumnos matriculados nas CC.AA. no curso 2002-2003 
4.5.4. Centros docentes en funcionamento no curso 2002-03: distribución segundo as ensinanzas que imparten 
4.5.5. Alumnado matriculado no curso 2002-03: distribución segundo ensino e tipo de centro 
4.5.6. Profesorado no curso 2002-03: distribución segundo ensinanzas que imparte 
4.5.7. Número de alumnos por unidade/grupo no curso 2002-03: distribución segundo nivel e titularidade do centro
4.5.8. Taxa bruta de escolaridade nos cursos 2001-2002 e 2002-2003: distribución segundo nivel de ensino
4.5.9. Alumnos matriculados no sistema universitario nos cursos 2002-03 e 2003-04:  primeiro e segundo ciclos 
4.5.10. Alumnos matriculados no sistema universitario nos cursos 2003-03 e 2003-04: distribución segundo ramas de 

ensino
4.5.11. Alumnos matriculados no sistema universitario nos cursos 2002-03 e 2003-04: terceiro ciclo 

4.6.1. Principais indicadores de benestar social nas CC.AA. 2001-02
4.6.2. Gasto medio por persoa nas CC.AA. de residencia 2002-03: distribución segundo gasto en alimentación e resto 

de gastos



4.6.3. Indicadores da vivenda en Galicia e España 2002-03
4.6.4. Plan de vivenda en Galicia 2002-2005: recursos presupostados 2003
4.6.5. Actuacións do Plan de Vivenda 2002-2005. Programa 2003 por CC.AA.
4.6.6. Presupostos consolidados da Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo 2002-03: distribución dos 

créditos por programas
4.6.7. Producción editorial 2002-03 títulos e nº de exemplares: distribución segundo o idioma da publicación
4.6.8. Nº de títulos e exemplares traducidos 2002-03: distribución segundo idioma orixinal
4.6.9. Producción editorial nas CC.AA. 2002-03: títulos e exemplares
4.6.10. Penetración dos medios de comunicación nas CC.AA.  2003
4.6.11. Espectadores e recadación nos centros con actividades culturais 2002-03
4.6.12. Consumo diario de radio e televisión nas CC.AA. 2001-03
4.6.13. Participación social 2002: Fundacións de interese galego e asociacións 
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5. desenvolvementor e x i o n a l

5.1.1. Lonxitude da rede de estradas nas CC.AA. 2001-02
5.1.2. Índices da rede de estradas do Estado, CC.AA. , Deputacións e Cabildos 2001-02 
5.1.3. Investimentos medios na rede de estradas do Estado, CC.AA. , Deputacións e Cabildos 1998-02 
5.1.4. Investimentos do Ministerio de Fomento en Galicia 2003: distribución provincial e segundo organismo
5.1.6. Investimentos de Portos de Galicia 2002-03
5.1.5. Proxecto de investimentos das Direccións Xerais de Obras Públicas e de Transportes 2002-03
5.1.7. Parques empresariais promovidos polo IGVS : actuacións adicionais ó Plan Galicia
5.1.8. Parques empresariais promovidos polo IGVS: outras actuacións 

5.2.1. Gasto interno en I+D nas CC.AA. 2002: sector público e privado
5.2.2. Presuposto de gastos da Xunta de Galicia  en investigación científico-técnica e aplicada 2002-03
5.2.3. Proxectos aprobados polo CDTI nas CC.AA. 2002-03
5.2.4. Equipamento e usos das principais TIC   nos fogares de Galicia e España 2003
5.2.5. Uso de TIC e comercio electrónico nas empresas 2002: principais variables e agrupación de actividade
5.2.6. Estatísticas da propiedade industrial nas CC.AA. 2003 
5.2.7. Exportacións e importacións galegas dos productos da industria manufactureira 2003 : distribución segundo nivel 

tecnolóxico e sectores OCDE
5.2.8. Exportacións e importacións galegas dos productos da industria manufactureira 2002-03 : distribución segundo 

nivel tecnolóxico e provincia
5.2.9. Exportacións e importacións dos productos da industria manufactureira 2003 : distribución segundo nivel 

tecnolóxico e sectores OCDE

5.3.1 Presuposto consolidado da Consellería de Medio Ambiente 2002-03: distribución por programas
5.3.2 Proxecto de investimentos de Augas de Galicia 2002-03
5.3.3. Orzamento 2002-2003: Gastos polo accidente do Prestige. Distribución por Consellerías
5.3.4. Orzamento 2002-2003: Gastos polo accidente do Prestige. Distribución por Capítulos 
5.3.5. Orzamento 2002-2003: Gastos polo accidente do Prestige. Distribución por Programas 
5.3.6. Orzamento 2002-2003: Gastos polo accidente do Prestige. Distribución por Capítulos e Artigos
5.3.7. Orzamento total por tipo de gasto
5.3.8. Recollida de residuos procedentes do Prestige 2002-03 
5.3.9. Estado das praias galegas a 31 de decembro de 2003
5.3.10. Nivel de pole en Galicia 2003: distribución segundo especies
5.3.11. Precipitación acuosa  2001-02: distribución segundo cuncas hidrográficas
5.3.12. Capacidade total dos embalses peninsulares e auga embalsada 2002-03: distribución segundo cuncas
5.3.13. Perdas de auga na rede de distribución nas CC.AA. 2001-02
5.3.14. Prezo medio da agua nas CC.AA. 2001-02
5.3.15. Auga controlada e distribuida para o abastecemento público 2002: distribución segundo grandes grupos de usuarios
5.3.16. Recollida e tratamento das augas residuais 2002: distribución segundo clase de indicador e comunidade autónoma
5.3.17. Investimentos nas costas españolas 2002-03: distribución segundo comunidade autónoma
5.3.18. Deslindes nas costas españolas 2002-03
5.3.19. Incendios forestais en Galicia e España 2002-03: Nº de siniestros e superficie afectada
5.3.20. Causas dos lumes 2003
5.3.21. Estado dos bosques nas CC.AA. 2002-03: distribución segundo grado de danos
5.3.22. Estado de aplicación da Red Natura 2000
5.3.23. Recollida de residuos domésticos e públicos 2000-01: distribución segundo tipo de residuo
5.3.24. Residuos urbanos producidos nas CC.AA. 2001: distribución segundo tipo de residuo producido
5.3.25. Destino de residuos urbanos mesturados e recollidos selectivamente 2001: distribución segundo tipo de residuo
5.3.26. Residuos urbanos mesturados nas CC.AA. 2000-01.
5.3.27. Residuos xerados nas industrias extractivas, manufactureiras e enerxéticas nas CC.AA. 2000-01: distribución 

segundo tipo de perigosidade
5.3.28. Residuos xerados nas industrias extractivas, manufactureiras e enerxéticas  en Galicia e España 2001: 

distribución segundo actividade económica e tipo de perigosidade
5.3.29. Residuos xerados en Galicia e España  2000-01: distribución segundo tipo de residuo
5.3.30. Indicadores de Residuos a 31 de decembro  de 2003



5.4.1. Recursos do Plan de Dinamización Económica 2003-2006:  distribución segundo actuación
5.4.2. Plan Galicia da Administración Xeral do Estado: actuacións en materia de estradas e ferrocarril
5.4.3. Plan de dinamización económica : investimento en infraestructuras
5.4.4. Áreas de dinamización prioritarias definidas no Plan de dinamización económica de Galicia
5.4.5. Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia: parques empresariais segundo eixes de actuación
5.4.6 Solicitudes de parcelas en parques industriais incluídos no Plan de Dinamización Económica
5.4.7. Plan de dinamización económica de Galicia: plans de actuación para os sectores e zonas afectados polo vertido 

do Prestige
5.4.8. Paro rexistrado nas oficinas de emprego a 31 de decembro de 2003: distribución segundo sexo, nivel de estudios 

e sector económico
5.4.9. Ofertas de emprego rexistradas no Servicio Galego de Colocación 2003: distribución segundo áreas funcionais
5.4.10. Demandantes de emprego no Servicio Galego de Colocación 2003
5.4.11. Contratos rexistrados no Servicio Galego de Colocación 2003
5.4.12. Empresas en Galicia a 1 de xaneiro de 2002: distribución segundo áreas funcionais
5.4.13. Altas empresariais rexistradas nas áreas funcionais galegas 
5.4.14. Oferta en residencias para maiores e centros educativos: distribución segundo área funcional
5.4.15. Investimentos plurianuais do Estado 2003-07: distribución territorial
5.4.16. Indicadores económicos de Galicia e España en termos de contabilidade rexional 2001-03
5.4.17. Indicadores económicos de Galicia e España en termos de contabilidade rexional 2002-03

CES-Galicia
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